
 

 

 

 
Kempeleen kunnan vammaisneuvosto   Pöytäkirja 4/ 2021 
 
 
 
Aika  30.9.2021 klo 17:00 
Paikka  Toimintakeskus Zytyke 
 Kuivaamontie 1 
 90440 Kempele 
 
    
Kutsutut  Arto Jalonen     puheenjohtaja 
 Eija Keränen  varapuheenjohtaja 

Sari Kauppila  jäsen 
Paula Pohjanrinne jäsen 
Tapio Askeli  jäsen 
Pekka Vatjus-Anttila  jäsen 
Asko Alasalmi  jäsen 
Maaret Alavesa sihteeri 
Anna Keränen  Kiinteistösihteeri Kempeleen seurakunta 
Tuula Rauma  Kempeleen uuden pappilan työryhmän puheenjohtaja 

 
 
 

  
 
  

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 17.03 
 

2. Uuden vammaisneuvoston esittäytyminen 
Jäsenet esittäytyvät ja kertoivat itsestään sekä kokemuksesta/halusta toimia 
vammaisneuvostossa. Osa jäsenistä on työskennellyt aiemmin neuvostoissa tai 
kuntapolitiikassa Kempeleessä ja muilla paikkakunnilla. Kaikilla oli kokemusta 
toimimisesta vammaisten henkilöiden kanssa omassa elämässä tai työelämässä. 
Kaikki neuvoston jäsenet olivat iloisia ja motivoituneita tulevaan työskentelyyn 
neuvostossa ja haluavat viedä eteenpäin yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä ja 
tasa-arvoa.  
 

 
3. Kempeleen uusi pappila, Anna Keränen ja Tuula Rauma 

Kempeleen uuden pappilan piirustukset esiteltiin ja katsottiin kaavakuvia. 
Seurakunta on käynyt jo aiemmin esittelemässä pappilaa, mutta sen jälkeen 
muuttui rakennusrahan määrä sekä suunnittelija ja piirustukset. Saatu 
vakuutuskorvaus määritti tulevaa rakennusta ja uuden suunnitelman mukaan 
rakennus on yksikerroksinen.  Kyseessä on suojeltu kaava, joten uusi pappila on 
julkisivultaan sekä pihapiiriltään samanlainen kuin vanha. Itse rakennuksen 



 

 

paikkaa ollaan hieman muuttamassa. Rakennuksen paikan muuttumisen myötä, 
jää paremmin pihaa käyttöön. Lähtökohtaisesti pappilaa tullaan käyttämään 
nuorten toimintapaikkana (rippikoulut, kerhot). Mahdollisuus pitää 
suurempiakin juhlia yms. koska on iso Sali. Tilaa on myös mahdollista vuokrata 
perhejuhliin sekä pitää erilaisia kerhoja. Kokonaispinta-ala on 290m2. 
Esteettömyys huomioitu ja katsottu yhdessä vuosi sitten vammaisneuvoston 
kanssa ja sen ohjauksen mukaan on myös uudessa suunnitelmassa toimittu 
(sisäänkäynneillä liuskat, erillinen invawc) Indukstiosilmukka-asiaa selvitetään, 
sisältyykö suunnitelmaan ja pitäisikö sellainen olla. Aikatauluna, kirkkoneuvosto 
ollut tällä viikolla ja 7.10 kirkkovaltuusto ja tämän jälkeen valmistellaan 
kilpailutus. Tarkoituksena rakentamisen aloittaminen keväällä 2022 ja 
huhtikuussa 2024 oltava viimeistään valmis.  

 
4. Muut asiat 

Vammaisneuvosto on kutsuttu osallistumaan, Yhdessä kohti Pohjois-
Pohjanmaan hyvinvointialuetta- teams tilausuuteen. Tilaisuus järjestetään 
kahtena eri ajankohtana (7.10 ja 13.10) ja on mahdollisuus osallistua tilaisuuksiin 
yhdessä tai yhteisellä teamsilla. Järjestetään yhteinen osallistumismahdollisuus 
toimintakeskus Zytykkeellä 13.10 klo 17, mutta toimitetaan kaikille kutsu, jos 
haluaa osallistua itsenäisesti. 
 
Keskusteltu vammaisneuvoston tavoitteista sekä toimintatavoista sekä 
kokoontumistiheydestä. Vammaisneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa 
ja tarvittaessa useamminkin. Neuvosto voi ottaa kantaa ja antaa ohjaavia 
lausuntoja sekä tehdä aloitteita ja ne voidaan viedä kunnanhallituksen 
käsittelyyn. Vahvana haluna viedä asioita eteenpäin sekä ottaa kantaa,  varsinkin 
nyt kun ollaan menossa kohti sote-maakuntaa. Yhdenvertaisuus nousi vahvana 
esiin neuvoston puhuessa.  
 
Tuotiin esiin, ettei ei ole tarpeeksi tietoa, että on mahdollista matkustaa 
ilmaiseksi julkisella liikenteessä klo 10-14 tietyin edellytyksin.  
Ohje löytyy: https://www.ouka.fi/oulu/joukkoliikenne/liput-ja-hinnat  

 
 

Ilmaismatkoihin oikeutetut 
 

Maksutta saavat matkustaa: 
• eurooppalaisen vammaiskortin haltijan avustaja, kun kortissa on A-merkintä. Kortinhaltija 

maksaa oman matkansa. 
• pyörätuolin käyttäjä ja saattaja kaikilla vyöhykkeillä. 
• rollaattorin käyttäjä arkipäivisin (ma-pe) klo 10-14. 
• lapsi lastenvaunuissa tai -rattaissa ja saattaja vain vyöhykkeen A sisäisillä matkoilla sekä 

vyöhykkeen B sisäisillä matkoilla. 
• lapsi lastenvaunuissa tai -rattaissa vyöhykkeillä C ja D sekä vyöhykerajat ylittävillä 

matkoilla. Saattaja maksaa oman matkansa. 
• neljä alle 7-vuotiasta lasta saattajan kanssa. Lasten määrään lasketaan myös vaunuissa 

oleva lapsi. Tämän lukumäärän ylittävistä lapsista peritään lapsen kertamaksu. 
• sotaveteraanit veteraanilipulla koko toimialueella. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ouka.fi%2Foulu%2Fjoukkoliikenne%2Fliput-ja-hinnat&data=04%7C01%7CMaaret.Alavesa%40kempele.fi%7C07f822ef50a244451e8b08d98269741d%7Ce1d97fcb7b994f47b4ea1d07342280af%7C0%7C0%7C637684211702744090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=udy6JlJZV84VVuPoW%2BQbtgfJSrIZvG4dSrTAikTiG3w%3D&reserved=0


 

 

• työtehtävissä liikkuvat virkapukuiset poliisit ja pysäköinnintarkastajat. 
• siviiliasuiset poliisit työtehtävissä virkamerkkiä näyttämällä. 

  
Ohje päiväkotiryhmille: 
Neljä alle 7-vuotiasta lasta matkustaa aina ilmaiseksi saattajan 
kanssa vyöhykerajoista riippumatta. Lasten määrään lasketaan myös vaunuissa 
oleva lapsi. Tämän lukumäärän ylittävistä lapsista peritään lapsen kertamaksu 
vyöhykehinnan mukaisesti. 
Saattaja saa matkustaa maksutta lastenvaunujen tai -rattaiden kanssa vain 
vyöhykkeen A sisäisillä matkoilla sekä vyöhykkeen B sisäisillä matkoilla. Kaikilla 
muilla matkoilla saattaja maksaa oman matkansa vyöhykehinnan mukaisesti. 
 
Neuvostossa keskusteltiin myös siitä, ettei enää saa bussiaikatauluja paperisena, 
vaan ne pitää katsoa netistä eikä yhdenvertaisuus toteudu, koska kaikki ei osaa 
tai ei ole nettiä käytössä. Oulussa asia ratkaistu sillä, että yhteispalvelupisteessä 
tulostetaan aikataulu tarvittaessa. Mietitty, olisiko Kempeleessä mahdollisuutta 
tulostaa aikataulua Akatemiassa tai kirjastossa. Aiemmin jo esitetty kunnalle, 
että aikataulut julkaistaisiin kuntatiedotteen yhteydessä lehdessä. Samalla 
keskusteltu palvelupisteestä, mikä pitäisi saada Kempeleen kylälle, koska tällä 
hetkellä asiointi kunnan asioissa on hankalaa, kun moni palvelu sijaitsee 
Vihikarissa eikä sinne pääse kuin omalla autolla ja bussilla on tehtävä ensin 
matka Ouluun, mistä pääsee bussiin, millä voi matkustaa Vihikariin.  
 
Vammaisneuvosto toivoo esittelyä kunnan sosiaalipalveluista ja sovittu, että 
kutsutaan eri toimialojen toimijoita esittelemään palveluitaan kokouksiin. 
Ensimmäisenä vuorossa erityisryhmät ja vammaispalvelut 4.11.2021.  
 
 
 

 
5. Seuraava kokous  

13.10.2021 klo 17, yhteinen osallistuminen Yhdessä kohti Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialuetta-teams kokous, toimintakeskus Zytyke 
 
4.11.2021 klo 17, eritysiryhmät ja vammaispalvelut- esittely, toimintakeskus 
Zytyke 

 
6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:48 
 

 


